
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

كتاب تعلیم الخیاطة الشامل جائت فكرتھ من تجمیع دروس الخیاطة من مواقع عربیة واجنبیة 
لتسھیل عملیة الوصول الیھا بمرجع واحد شامل شاكرین كل ما ساھم بنشر ھذا العلم بمنتدیاتنا 

راجیتا من اهللا عز موقع ستوب  خوالي والمنتصرة منة وغیرھا واخص بالذكر االخت یالعرب
ل اهللا یكتبھا  ممن ساھمو بمواضیع قیمة ومھمة لعوجل ان یجعلھا بمیزان اعمالھم ھن والعدید

  .لھن صدقة جاریة لعلم ینتفع بھ
  

  لتطبیق الخیاطھ نوعین
  خیاطھ فنیھ باستخدام الباترون -1

  
  القماش مباشره خیاطھ عادیھ على -2

 
 : معرفھقبل تعلم الخیاطھ یجب

 
 )اللفق–النباتھ – السراجھ(الغرز المھمھ -1

  معرفھ طریقھ استخدام الماكینھ-2
  وعدم الیأس منذ البدایھ الرغبھ فى تعلم الخیاطھ-3

  
  
  

  اساسیات الخیاطة
  قبل خیاطھ القماش على الماكینھ یجب تسریج القماش على الید لضبطھ

 
  بعض الغرز

  السراجھ العادیھ-1
  یط فردى بطول واحد او عرزه طویلھ وغرزتان قصیرتانتعمل بخ

  تستعمل عند تركیب الوصالت او ثنیھ الذیل
  الطریقھ
 

 ( كررى(من الیمین الى الیسار بعمل غرزه طویلھ واخرى قصیره  نعقد الخیط ونبدأ
  غرزه النباتھ -3

 
استعمال الماكینھ  ال یمكنھى غرزةقویھ تحل احیانا محل غرزه الماكینھ فى المواضع الدقیقھ التى 

  فیھا
  الطریقھ



 
  احداھما فوق االخرىمبتدئھ من الیمین نثبت البدایھ بعمل غرزتین بسیطتین

یمین غرزه التثبیت ثم اخرجیھا یسار غرزه ) القماش من(اغرزى االبره على بعد خیطین او ثالث 
  الخیط شدى–التثبیت بمقدار خیطین او ثالث 

  الغرزه السابقھ فى نھایھ الغرزه السابقھ واخرجیھاعلى مسافھ تعادل طولاغرزى االبره ثانیھ 
 

  غرزه اللفق
  الیمین الى الیسار تستعمل لخیاطھ الذیل وتثبیتھ ویبدأ من

  الطریقھ
  على االبره ثم تسحب یلقط خیط واحد من القماش ثم یؤخذ طرف ثنیھ الذیل

  
 ماكینة الخیاطة

 
 العنایة بماكینة الخیاطة

 
والمحافظة علیھا یطیل فترة بقائھا ویؤثر على درجة إتقان الغرزة  عنایة بمكینة الخیاطةال

 : التالي ولذلك یجب اتباع
 

المستخدم في تلین أجزائھا  ـ قراءة اإلرشادات المرفقة بالماكینة والخاصة بنوع الزیت 1
ة ومتساویة في سلیمة ومتقن الداخلیة والعمل بھذه اإلرشادات حتى نحصل على غرزة مكینة

 .الطول ومتشابھة تمامًا مع وجھ القماش
 األجزاء الداخلیة بعد استعمالھا ألن كثیرًا من وبر األقمشة یختفي بین أجزائھا ـ ُتنظف 2

الداخلیة  الداخلیة ، ثم تغطیتھا بالغطاء الخاص بھا لصیانتھا ومنع وصول األتربة إلى األجزاء
 .منھا
 
 : ماكينة الخياطة

 
واألشكال ، وهي من أهم األدوات المستعملة في الحياكة ، ومنها ما  الحياكة متعددة األنواعماكينة 

 ما يدار بالقدم وجميعها تعمل غرزة النباتة العادية يدوار باليد ومنها
 
 

 

 



 مكينة قديمة

 العراوي وتركيب األزرار باالضافة الى الغرزة العادية وهناك أنواع تعمل غرز التطريز كما تعمل

 . الحياكة بمهارة ينبغي عليِك التدريب على كافة استخداماتها وإلتقان استعمال ماكينة
 

 

 
 

   وهذه يدوية لألعمال السريعة
  

والتطریز  الیوم ظھرت انواع حدیثھ والھا عدة وظائف مثل فتح العرواي في الفترة االخیرة
  )تنظیف اطراف القماش علشان ما ینسل ویخرب(والحبك 

 
 

 
  ھذه الماكنھ الكترونیھ حدیثھ جدا

 
 وھذا شرح مفصل عنھا

 
یة ھي الماكینة اإللكترون artista 200E « إي200ارتیستا «ماكینة الخیاطة اإللكترونیة 

نظام تشغیل خاص بھا بدعم من مایكروسوفت  األولى من نوعھا في العالم، والتي تعمل على
تعلمھ بسھولة، ویتمیز بقوائمھ الواضحة  ویندوز نظام التشغیل سھل االستخدام ویمكن

ویحوي العدید من برامج الخیاطة والتطریز التي  وبأیقوناتھ اللطیفة وبتنبیھاتھ الصوتیة،



 ,Artlink, Editor :اإلبداع واالبتكار مثل خیاطة وتنمي موھبةتسھل عملیة ال
AutoDesigner, Cross Stitch, Designer, DesignerPlus, 

Photosnap, 21على  كما یحتوي على دروس وتمارین عن الخیاطة والتطریز، ویحتوي 
لة فنیة أو مشك ایضا یقدم نظام تشغیل ھذه الماكینة مساعدة فوریة ألي. نموذج تطریز مبرمج

بكل سھولة من  سؤال قد یطرأ على مستخدم ھذه الماكینة ویمكن الوصول إلى ھذه المساعدة
  .أي شاشة

اختیار نموذج التطریز ونوع الغرز  للماكینة شاشة لمس كبیرة وملونة ویتم عن طریقھا
 ویمكن عن طریقھ ربط الماكینة USB كما أن لھا منفذ. المرغوبة واإلعدادات المناسبة

دي .یأتي مرفقا بھا، وعن طریق سي بجھاز الكمبیوتر، أو ربطھا بقارئ أقراص مضغوطة
ودروس خیاطة ویمكن أیضا تشغیل   نموذج تطریز مبرمج50مرفق مع الماكینة یمكن تنزیل 

الماكینة وعن الخیاطة والتطریز،  دي فیدیو خاص بالماكینة یقدم دروسًا عن استخدام.سي
بشبكة اإلنترنت وتنزیل أحدث نماذج  یمكن ربطھا Bernina  بمودمأیضا عبر وصل الماكینة

 .والمستجدات في عالم الخیاطة والتطریز وتصامیم التطریز، وكذلك الحصول على آخر األخبار
 

غرزة تم خیاطتھا، ویمكن إضافة لمسة شخصیة للخامة  15تحتفظ الماكینة في ذاكرتھا بآخر 
كلمة، أو اسم الخیاط أو الخیاطة، ویحوي برنامج  المطرزة وذلك عن طریق تطریز حرف،

إلضافة التأثیرات المرغوبة على النص المراد  Word Art التشغیل على أداة شبیھة ب
 تطریزه
 

 المكن الیدوي الحدیث وھذا نوع اخر من
 
 

  
  

  
  



 تنقل لك اي رسمھ وتطرزھا وھاذا النوع مزود بوصلھ للكمبیوتر ممكن

 

 
  

 (brother)نوع اخر وھذا
 
 

 
 (singer) وافضل نوع طبعا ھو

 
  صور لماكنة السینجر الحدئثھ بشكلھا الجدید وھذه

 
 

 



واالن یوجد ماكینات صغیرة ممكن اخذھا معك بالسفر او لخیاطة حواف الستائر وھي معلقة 
  .وغیره
 

  

  ائن االكلترونیة الحدیثةالمك
  

 االنتھاء منوعند  ) ستحتاجي وغیره كم غرزة (اللوح العلوي بالماكینة یسمح بتحدید الغرز
 gemsy  نوعوھي منتتوقف اتوماتیكا وتقوم بقطع الخیط لوحدھا العدد 

 
 

 
 

  وھي للحبكة gemsy الماكنھ من نوع وھذه
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  المطاط والزكزاكماكنة صناعیة للثني ودرز

 
 

  
  .لمشاغل تشتغل على اربعة خيوطماكينة حبكة ل

 

  
  .ماكينة الخياطة المخفيه التي ال تظهر على وجه القماش
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 : ألجزاء الرئيسة في ا لماكينة
 

 : ء العلويالجز

  في بدء تحريك الماكينة الى اليمين وهي الجزء المستعمل: العجلة -1

 األجزاء المحركة للماكينة وهو الجزء العلوي المستعرض ويحمل في داخله: الرأس -2

 الخيط أثناء اللضم إلى اليسار ويحمل األجزاء التي يمر بها: الوجه -3
 
 

 جزاء السابقة وتستخدم في ارتكاز القماش عليها أثناءعليه جميع األ وهو الذي يرتكز: القاعدة

 الحياكة
 
 

 : عجلة اليد
 

المستدير المركب في جانب الرأس إلى اليمين وتتحرك إلى األمام وإلى الخلف ،  وهي الجزء
 دورانه أثناء الحياكة إلى األمام ويكون

صل القدم الضاغطة يف. هي جزء صغير مركب في عمود يخرج من أسفل الوجه : القدم الضاغطة
 يستخدم لتحريك القدم ألعلى وإلى أسفل عند الحاجة وتستعمل القدم الضاغطة للضغط على برافع

 القماش المراد حياكته وتثبيته فوق المغذي عند العمل

 

 ) أسنان الماكينة( المغذي 

لمكينة ، توجد أسفل القدم الضاغطة مباشرةً ، ويتحرك تبعاً لحركة ا هو قطعة معدنية مسننة
 . القماش إلى الخلف أثناء حركته تحت اإلبرة لحياكته وفائدته تحريك

 
 : أجزاء الرأس

اليمين إلى الرأس ويستعمل في تركيب بكرة  وهو الجزء الموجود في جهة: ـ عمود البكرة  1
 أو أفقياً ويختلف من ماكينة ألخرى الخيط بالماكينة ، وقد يكون اتجاهه رأسياً

يدخل منها الخيط بعد تركيبه في العمود ،  وهي عبارة عن أجزاء دقيقة: لخيط ـ موجهات ا 2
 األبرة وهو نقطة البداية وتنتهي عند دخوله

 نوعها وهو يختلف من ماكينة ألخرى حسب
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 : المكوك

يلف عليها الخيط ويدخل في جزء معدني آخر يسمى الحافظة أو بيت  وهو بكرة معدنية غيرة
  تاً في مكانه في الماكينة او منفصالً حسب نوعهامثب المكوك وقد يكون

  

 
 

  استعمال ماكینة الحیاكة
 

 بدء وإنھاء التمكین
جذب خیط  دار العجلة إلى األمام بالید الیمنى حتى تنزل اإلبرة داخل الثقب الخاص بھا معـ ت 1

 . اإلبرة بالید الیسرى وإكمال دورة العجلة حتى تصعد اإلبرة ومعھا فتلة المكوك
الكبیر منھ  ـ یوضع الجزء المراد حیاكتھ من القماش بین القدم والمغذي بحیث یكون الجزء 2

 . إلى أسفل جھة الیسار من اإلبرة حتى ال یعوقِك أثناء الحیاكة ثم ُینزل رافع اإلبرة
بخفة على الموتور بالقدم  ـ یبدأ تحریك الماكینة بإدارة العجلة بحركة خفیفة بالید والضغط 3

 . أثناء العمل حتى نھایتھ  التحكم في تحریك القماش المراد حیاكتھ بكلتا الیدینمع
 

  خیاطة خطوط مستقیمة وخطوط منحنیة
 

لخیاطة خط مستقیم نضغط بخفة على الموتور ونكمل العمل ولتوقف ویجب عدم السرعة  ـ 1
 . حیاكة جزء طویل مرة واحدة بل من المفضل حیاكتھ على مراحل في

 الخلف  شد القماش منـ عدم 2
او بغرزة السراجة  ـ أثناء الحیاكة في خط منحني یلزم تحدید الخط على القماش اوًال بالرسم 3

  ثم المشي ببطء حتى تتمكنین من التحكم في عمل الدوران كما ھو
  ـ عند عمل حیاكة على شكل زاویة قائمة یحدد الخط المراد حیاكتھ بالرسم الخفیف 4

 لھ تحت اإلبرة ویبدأ بتحریك الماكینة بالطریقة العادیة وعند الوصول لنقطةیوضع من أو ثم
جھة  الزاویة تترك اإلبرة مثبتة في القماش ونرفع القدم الضاغطة ألعلى ثم ُتدار القطعة

  . الیمین ثم ُتنزل القدم الضاغطة ویستكمل بافي التمكین
  
  

 القماش إعداد
 أطرافھ لتسویة) نسیل ت( قومي بسحب خیط من النسیج العرضي •

 . قومي بكیھ إلزالة أي كسرات بھ•
 ومقدار الحیاكة الالزمة على أن یكون الوجھ للداخل اثني القماش بحیث یكفي مساحة الشكل•

. 
 منضدة كبیرة ضعي القماش مسطحًا على•

 ثبتي الباترون بالدبابیس•
 الدبابیس او القص یراعى عدم رفع القماش أثناء وضع•

 یرفعھ بكمیة كبیرة المقص بطریقة صحیحة الجانب الرفیع تحت القماش حتى الاستعملي •
  المكواة لفتح الخیاطات استعملي.سم تقریبًا 3اتركي مسافات كافیة للخیاطة ولتكن •

  .السراجة ثبتي أجزاء القطع المنفذة مع بعضھا بغرزة•
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 : المالبس مھارات أساسیة في حیاكة
 
 

 االزمة لعمل المودیل ارـ تحدید عدد األمت 1
 

أجزاء الباترون وطبقًا لعرض القماش المختار وللتنفیذ  یتم تحدید عدد األمتار االزمة طبقًا ألطوال
  المطلوبة للخیاطة واألطوال وثنیة الذیل یجب اضافة مقدار الزیادات

سب المودیل البد من زیادة عدد الوارات المطلوبة ح وعند استخدام القماش المقلم أو المربعات
 . المنفذ

 . المطلوبة بعد االنتھاء من تجھیز الباترون الخاص بالمودیل المراد تنفیذه تحدد عدد األمتار
 

 : ـ إعداد القماش للتفصیل والحیاكة 2
 

 : وخیاطة القماش یجب تقویمھ وتشمل عملیة التقویم ناحیتین لتفصیل
 

 . القماش تقویم أطراف •
 

إذا كان القماش یحتاج إلى  ي قد ال یكون قد سوى بعد صنعھ ولمعرفة ماتقویم خیوط القماش الذ •
 . تقویم أم ال

 
وسطھ ثم یملس بالید فإن تطابقت حاشیتاه وجانب الطاولة  یوضع على الطاولة ویثنى بالطول من

 . لطرفھا كان القماش سویًا وال یحتاج لتقویم وجاء طرفاه المقصوصان مطابقین
بالعرض ونسلي خیطًا منھ بطء وعندما ینقبض القماش  ش اقرضي حاشیتھولتقویم أطراف القما

  الحاشیة دون أن ینقطع ثم قصي على الخیط المسحوب ابسطیھ بیدك وحاولي أن تسحبي خیط
فقص القماش حتى مكان انقطاع الخیط ثم التقطي الخیط المقطوع  وان انقطع الخیط وانِت تسحبینھ

ن األقمشة تحتاج إلى طریقة خاصة عند إعدادھا للتفصیل فھي أنواع م واسحبیھ ثانیًة وھناك
 أنسجتھا تختلف باختالف
 

 . بعد ذلك یمكن نقعھا وكیھا قبل التفصیل لتجنب انكماشھا: األقمشة القطنیة  •
 

ثم تكوى إلى أن تجف بذلك  أما األقمشة الصوفیة فیوضع علیھا قطعة قماش خفیفة مبللة بالماء •
 . قماش معتدل النسیج ولن یتغیر شكلھنضمن حصولنا على 

 
جیدة إال إذا وضعت  األقمشة المطاطة مثل الجرسیھ فعند حیاكتھا بالماكینة لن نحصل على نتیجة •

لموازنة شد القماش فنحصل على  الید الیسرى على القماش من خلف اإلبرة واألخرى أمامھا وذلك
 . بالجرسیھ النتیجة المطلوبة ، كما أنھ توجد إبر خیاطة خاصة
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للقص ألنھا ال تكوى بمكواة  تحتاج إلى عنایة في إعدادھا: األقمشة المصنوعة من النایلون •
بالماكینة فال بد أن نستعمل لھا إبرة  ساخنة ولكن یمكن ضبط نسیجھا بالید أما من ناحیة خیاطتھا

عاملة قماش النایلون وم. ونوسع غرزة الماكینة جدًا  ماكینة رفیعة وأن یكون الخیط من النایلون
 . المكینة حتى یأخذ شكلھ الطبیعي في النھایة بنفس معاملة قماش الجرسیھ على

 
ال بد عند القص من مراعاة اتجاة خطوط النسیج ألن وضع  والستعمال القطیفة في المالبس •

خرى وكذلك الثوب في النھایة غامقًا من ناحیة وفاتحًا من الناحیة األ القالب في اتجاه مضاد یجعل
 األقمشة ذات الوبرة بصفة عامة في حاالت

 
 : األقمشة ذات النقوش الكبیرة

 فستان بھ زھور كبیرة اختاري التصمیم البسیط وابتعدي عن القصات التي تشوه الرسوم عند تنفیذ
.  

 
  
  
 

 التفصیل والخیاطة أدوات
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 أدوات التفصیل: اوًال 

 
واحدة منھا ذات فتحة ضیقة ، وذلك إلصبع   الحجم ذو یدینھو مقص كبیر: المقص الكبیر 

وتكون السبابة أسفل الید الكبیرة . إصبعان او ثالثة  اإلبھام ، أما الید األخرى فیوضع فیھا
على قبضة المقص ، وتفضل عادًة المقصات ذات األیدي  للمقص ، لیساعد ذلك في السیطرة
 القماش بسھولة ، ویشترط في المقص أن یكون من قص المتینة على شكل زاویة ألنھا تمكن

  . خطوط مستقیمة ذا سالح طویل حتى یساعد على القص في
  
  
  

  : المقص الصغیر
 

طولھ  ھو مقص ذو سالح صغیر أخف وزنًا وأصغر حجمًا من مقصات التفصیل ، ویتراوح
  سم تقریبًا وھو یستعمل في قطع15سم ، 12عادًة بین 

خیاطات وشق العراوي وعمل المنحنیات واألشغال الدقیقة ، ال الخیط وعملیة تنظیف
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 . أحدھما عریض واآلخر رفیع ویستحسن أن یكون ذا سالحین
السالح العریض إلى أعلى ، والرفیع إلى  والوضع الصحیح لقبضة الید عند استعمالھ أن یكون

 أسفل

 
 
 ) السورفلیھ( المقص المشرشر 

 
 

أطراف الخیاطات الداخلیة ویالحظ  یستعمل ھذا المقص في األقمشة السریعة التنسیل ، وفي
، ولھذا یفضل استعمالھ عند قص  ة عند الحافةأن القص بھذا المقص ینتج خطوطًا مشرشر

 األقمشة الثقیلة أو السمیكة النسیج
 

 : الكھربائي المقص

 
وھذا النوع , األخرى  یستعمل ھذا المقص لقص طبقات كثیرة من األقمشة إحداھا فوق

 . تستعملھ المصانع ، وھو من الصلب ویعمل بالكھرباء
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 سأدوات القیا: ثانیًا 

 
 
 
  
  
  
  
 
 
  

 : شریط القیاس
عند كل   سم ، ویفضل استعمال النوع الذي تبدأ أرقام القیاس فیھ150 إلى 1وھو مرقم من 

دنیة ، ویجب مع من الطرفین ، على أن یختار الشریط المتین النسیج الذي ینتھي طرفاه بنھایة
  أن یحفظ الشریط ملفوفًا أو مطویًا ، ویحذر من تركھ معقودًا

 
 
  

 : القیاس الضابط
 

مسطرة  وھو عبارة عن. یستعمل لقیاس المسافات أو األطراف أو ذیل الرداء أو الثنیات 
بعمل  سم ، ویمكن االستعاضة عنھ10معدنیة ذات مؤشر ضابط یكفي لقیاس األبعاد حتى 

 . لكرتون او الورق المقوى حسب المقاس المطلوب یؤدي الغرض نفسھمسطرة من ا
 

 : آلة ضبط الذیل
 

الطول المطلوب أثناء عمل البروفة ویتم  تستعمل لتحدید ذیل الرداء وتحدید العالمات حسب
وھي طریقة . حول ذیل الفستان خطًا من الطباشیر  ھذا التحدید بأن تعمل اآللة أثناء دورانھا

عادًة غیر واضحة وخاصة إذا كان لون القماش فاتح  أن الخطوط الطباشیریة تكونسریعة إال 
البابیس بدًال من الطباشیر وھذه أفضل ألنھا تعطي خطًا  ، وھناك آلة ُأخري تعطي خطًا من

 . واضحًا مھما یكن لون القماش
  

  المسطرة
سم 100سم ، ومنھا 50سم ن 40سم ، 30المساطر مختلفة األطوال فمنھا 

سم واألخرى طولھا 30بالمتر ، ویلزم العمل اثنتان احداھما  وھي ُتعرف
في رسم الخطوط الطویلة المستقیمة ، وأفضل  سم ألن األخیرة تساعد100

العالمات أو الخطوط من تحت أرقامھا  األنواع الصغیرة الشفافة لیسھل رؤیة
 .بسھولة

 : أدوات عمل العالمات واإلرشادات: ثالثًا 
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  )العالمات عجلة مسننة ألخذ( عجلة ـ  1

 

 
 
 

النموذج الورقي علیھ ، وذلك  وتستعمل ھذه اآللة في عمل العالمات على القماش بعد وضع
 لألقمشة القطنیة وبعض األقمشة اال بإمرارھا حولھ لتحدید العالمات ، وال یستعمل الرولیت
، وللمحافظة على طاولة القص من  الحریریة وتستعمل بخفة في حالة األقمشة الحریریة
بتغطیة الطاولة بورق مقوى لحمایتھا  الرولیت ألن أسنانھ حادة وتترك أثرًا على الخشب نقوم

مسمار الذي في نقطة من الزیت على ال من أسنانھ ، كذلك للمحافظة على الرولیت توضع
 . وسطھ من حین لآلخر

 
  )المارك( او حجر العالم   ـ الطباشیر 2

 

 
 

رصاص ، وھو یصنع  وإما على شكل قلم‘ توجد منھ أنواع ، ویكون عادة إما بشكل مستدیر 
مادتھ یمكن  صال ویستحسن استعمال النوع المصنوع من الصلصال ألنمن الشمع أو الصل

استعمالھ ، أما إذا  ازالتھا بسھولة ، أما النوع المصنوع من الشمع فقد یترك أثرًا دھنیًا عند
الساخنة ، كما یجب تجنب  استعمل مع األقمشة الصوفیة فیمكن إزالة أثر الشمع بالمكواة

البیضاء فإذا استعمل الطباشیر  أسلم الطرق ھي استعمال الطباشیراستعمال األلوان الغامقة ، و
 استعمالھ الملون یجب تجربتھ في قطعة من القماش قبل
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 : ـ ورق الكربون 3
 

حول الباترون فوق النسیج  ھذا النوع من الورق ذو ألوان مختلفة یستعمل ألخذ العالمات
 .  األبیضبواسطة الرولیت وأفضل أنواع ھذا الورق ھو الكربون

 : أدوات الخیاطة: رابعًا 
 

  : ـ اإلبر 1

 

 
 اختیار اإلبر المصنوعة من الصلب ذات السن المدبب والثقب الجید الشطف یجب

 تستعمل في الخیاطة یجب أن تكون طویلة نوعًا ما وذات ثقب طویل واإلبر التي
 . بیضاوي الشكل

 
 اإلبرة أما تدل األرقام الصغیرة على كبر حجمولھا أحجام مختلفة وأرقام متعددة ، و

 . فتدل على صغر حجم اإلبرة ودقتھا ) 9بعد رقم ( األرقام الكبیرة 
 .  للخیاطة9وبفضل اإلبرة رقم 

  . من الصدأ وتحفظ اإلبر عادًة في أكیاس من ورق یقي اإلبر
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 الدبابیس -2

  
 
 

یكون االختیار من النوع المتین الرفیع الجید الشطف ، وأن تكون  یجب أن
ومنوعة من الصلب حتى ال تصدأ فتترك أثرًا في القماش  ذات طول مناسب ،

  . األقمشة الحریریة واأللوان الفاتحة عند االستعمال ، وخاصة في
 ) القمع( ـ الكشتبان  -3 

      
 

 
 
 

علیھ نجاح عملیة الخیاطة  إن الكشتبان المالئم لإلصبع األوسط للید الیمنى ، ویتوقف
 . األصابع من وخز اإلبر واألشغال فھو یساعد على سھولة وسرعة الخیاطة ویحافظ على

التجعیدات المناسبة لطرف  صنع من المعدن او البالستك ، ویفضل النوع المعدني ذووی
اإلصبع ، وال بد أن یصل بھ  اإلبرة الخلفي والقاس المناسب ھو الذي ال یتزحزح او یخنق
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 . الكشتبان عند لبسھ إلى طرف اإلصبع دون ضغط
  

  
 الدباسة

 
 
 

الدبابیس ،  بیتھي من األدوات التي تسھل العمل كم تستعمل لتث
  مغطاة بنسیج من القطیفة او اإلسفنج

  السراجة خیط

 
 

الملمس ویستحسن  یستعمل للسراجة نوع خاص من الخیط ، ویفضل منھ ما كان رخیصًا ناعم
أي خیاطات أخرى  واقي بكرات الخیط الملون التي تخلفت منأن یستعمل في عملیة السراجة ب

 . الفاتحة ، مع عدم استعمال اللون األسود وخاصة في األقمشة ذات األلوان
  
  
  
 

 األزرار وأدوات اإلقفال
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اختاري ھذه األدوات بحیث تناسب مع الثوب أو تبرز علیھ ، ویمكن : ال وأدوات اإلقف األزرار

 . یكون لھا دور تزیني وعملي في آن واحد أن
 

 . ثقوب شائعة االستعمال ، وتستخدم لألغراض العامة ـ األزرار ذات الثقبین أو األربعة 1

  بالقماش بواسطة الحلقة ـ الزر ذو الحلقة یثبت 2
 

بالقماش الذي تستعملینھ بغیة الحصول على  بسة أو المكبوسة یمكن أن تغلفـ األزرار المل 3
  . لون متناسق

تتكون من عصا وحلقة اضافة إلى كالون من الجلد وتستعمل على  : ـ الربطة المفصلیة 4
  . المواضع المتراكبة

 
 مثل أساور شدید أداة إقفال داخلیة خاصة باألماكن التي ال یسلط علیھا ضغط: ـ الكبسولة  5

  . األكمام
 

  
. النایلون موصول بشریط منسوج  للسحابات أسنان معدنیة أو بالستیكیة من البولیستر أو
وأكثر مرونة الملف خفیفة الوزن  یتوفر النوعان بأوزان عامة االستعمال والسحابات ذات
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فتتواجد بأوزان أثقل وتخصص لألقمشة  ومضادة للحرارة والصدأ أما السحابات المعدنیة
تناسب األقمشة على اختالف أوزانھا : العامة   سحابات البولیستر- الثقیلة وثیاب الریاضة 

نیة  السحابات المعد- . والفساتین وأغراض التزیین المنزلیة  وتخاط على التنانیر والبنطلونات
 -تناسب ثیاب الریاضة اضافة إلى البنطلونات والتنانیر والفساتین  قویة ومتینة: العامة 

ھي سحابات معدنیة مكبوسة ومقفلة عند نھایتھا ومصممة للجنز : النحاسیة سحابات الجینز
 السحابات - . والثیاب غیر الرسمیة المخیطة بأقمشة متوسطة إلى ثقیلة الوزن  وثیاب العمل

تتوفر بأوزان تتراوح بین المتوسطة والثقیلة وتستعمل في الجاكیتات : الفاصلة  یةالمعدن
 -. الریاضة وللسحابات الفاصلة العكوسة لسان على وجھھا وآخر على ظھرھا  وثیاب

خفیفة الوزن ولكنھا قویة ومتینة ومصممة بشكل أكثر : البالستیكیة الفاصلة  السحابات
 ظھرًا مالسًا مستقیمًا شكلھا التزیني یالئم ثیاب التزلج وثیابمن غیرھا كي تشكل م انتفاخًا

 . النزھات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  السحابات

 

 
 

 موصول بشریط للسحابات أسنان معدنیة أو بالستیكیة من البولیستر أو النایلون
 خفیفة یتوفر النوعان بأوزان عامة االستعمال والسحابات ذات الملف. منسوج 

 بأوزان الوزن وأكثر مرونة ومضادة للحرارة والصدأ أما السحابات المعدنیة فتتواجد
 أثقل وتخصص لألقمشة الثقیلة وثیاب الریاضة
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 : العامة سحابات البولیستر- 
 

والفساتین وأغراض التزیین  ط على التنانیر والبنطلوناتتناسب األقمشة على اختالف أوزانھا وتخا
 . المنزلیة
 

 : سحابات المعدنیة العامةا  -
 

 والفساتین قویة ومتینة تناسب ثیاب الریاضة اضافة إلى البنطلونات والتنانیر
 

 :سحابات الجینز النحاسیة- 
 

العمل والثیاب غیر عند نھایتھا ومصممة للجنز وثیاب  ھي سحابات معدنیة مكبوسة ومقفلة
 . إلى ثقیلة الوزن الرسمیة المخیطة بأقمشة متوسطة

 
 : السحابات المعدنیة الفاصلة -

 
 تتراوح بین المتوسطة والثقیلة وتستعمل في الجاكیتات تتوفر بأوزان

 . الفاصلة العكوسة لسان على وجھھا وآخر على ظھرھا وثیاب الریاضة وللسحابات
 : ة الفاصلةالبالستیكی السحابات -

 انتفاخًا من غیرھا كي تشكل خفیفة الوزن ولكنھا قویة ومتینة ومصممة بشكل أكثر
 . التزلج وثیاب النزھات مظھرًا مالسًا مستقیمًا شكلھا التزیني یالئم ثیاب

 
 : سحابات الباركا -

 
 . ن األسفلالبالستیكیة فاصلة مزودة بزالقتین كي یتسنى فتحھا من األعلى وم عبارة عن سحابات
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 مھارات أساسیة في حیاكة المالبس
 القماش یتم تحدید عدد األمتار االزمة طبقًا ألطوال أجزاء الباترون وطبقًا لعرض

 وثنیة الذیل ة للخیاطة واألطوالالمختار وللتنفیذ یجب اضافة مقدار الزیادات المطلوب
المطلوبة حسب المودیل  وعند استخدام القماش المقلم أو المربعات البد من زیادة عدد الوارات

 . المنفذ
 

 . تجھیز الباترون الخاص بالمودیل المراد تنفیذه تحدد عدد األمتار المطلوبة بعد االنتھاء من
 

 : والحیاكة إعداد القماش للتفصیلـ  2
 

 : صیل وخیاطة القماش یجب تقویمھ وتشمل عملیة التقویم ناحیتینلتف
 

 . تقویم أطراف القماش •
 

 سوى بعد صنعھ ولمعرفة تقویم خیوط القماش الذي قد ال یكون قد •
  .. ما إذا كان القماش یحتاج إلى تقویم أم ال

 لطریقة المثلى لتفصیل الثوبا
 م یملس بالید فإن تطابقت حاشیتاهعلى الطاولة ویثنى بالطول من وسطھ ث یوضع

 الطاولة وجاء طرفاه المقصوصان مطابقین لطرفھا كان القماش وجانب
 . سویًا وال یحتاج لتقویم

 وعندما ولتقویم أطراف القماش اقرضي حاشیتھ بالعرض ونسلي خیطًا منھ بطء
 ثم وحاولي أن تسحبي خیط الحاشیة دون أن ینقطع ینقبض القماش ابسطیھ بیدك
 صي على الخیط المسحوبق

 انقطاع الخیط ثم التقطي وان انقطع الخیط وانِت تسحبینھ فقص القماش حتى مكان
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 تحتاج إلى طریقة خاصة الخیط المقطوع واسحبیھ ثانیًة وھناك أنواع من األقمشة
 .عند اعدادھا للتفصیل فھي تختلف باختالف أنسجتھا

من  وانبھا لیسھل بسط القماش علیھا والتمكنمن األفضل أن تكون الطاولة سھلة المنال من ج
 . الحركة بسھولة في الجھات الثألث

 
بعضھما بعضًا ثم تدّبس الحاشیتان معا لضمان ثباتھما أثناء  ـ یثنى القماش بحیث تتطابق حاشیتاه

 التفصیل
  بحیث یكون الوجھ من الداخل یثنى القماش

بزاویة قائمة لذلك تنسل خیوط من أحد  لتقيیجب التأكد من أن خطوط الطول وخطوط العرض ت.ـ 
أي حتى یكون خط النسیج خطًا واحدًا من  أطراف القماش المقصوصة حتى یصبح الطرف مستقیمًا

 . الحاشیة إلى الحاشیة األخرى
 

 . كان القماش مجعدًا یبسط بالمكواة قبل التفصیل إذا-
ستعمال أقل نسبة من القماش ودون بحكمة وبطریقة تمكنني من ا ـ یوضع الباترون على القماش

 یمكنني استغاللھ في أشیاء أخرى إفساد جزء منھ والذي
 

  حتى ال ینزلق أثناء أخذ عالماتھ على القماش ـ یثبت الباترون بالدبابیس على القماش
 الدبابیس أو القص ـ یراعى عدم رفع القماش أثناء وضع

الخاص بالتفصیل أو صابونة   ذلك الطباشیرـ تأخذ عالمات الباترون على القماش ویستعمل في
  جافة فانھ تعطینا نتائج باھرة

 
 : احتیاطات التفصیل

 
 .تفّصل األقمشة السمیكة الثقیلة بقّص طبقة واحدة في كل مرة -

 
 . أقل حدة لیكن المقّص حادا وخاّصا بالخیاطة فقط ألن استعمال المقص في قص الرق مثال یجعلھ -

 
المستقیم اأما حول االنحناءات  تح المقّص جیدًا لیقّص أكبر مساحة أثناء قّص الخطعند القّص یف -

 .(المقّص فتحة قصیرة یفتح(أو الخطوط المستدیرة فیقّص بالمقّص بحركة قصیرة
 

 حتى ال یرفعھ بكمیة كبیرة ـ استعملي المقص بطریقة صحیحة الجانب الرفیع تحت القماش
 

  سم تقریبًا3للخیاطة ولتكن  رك مسافات كافیةـ عند البدء بالقص یجب أن تت

في التفصیل بحسب نوعھا أو نقوشھا كالقماش المخمل  انتبھي فبعض االقمشة یحتاج إلى أسالیب خاصة
المقلمة وذات التربیعات او ذات النقوش الھندسیة من جھة ثانیة إذ  والقماش الخفیف من جھة واألقمشة

لكن معرفة . وبة كما أنھا تطلب مزیدًا من التفكیر والتخطیط و الوقتبعض الصع أن في خیاطتھا بعض
 . وطریقة تفصیلھا تسھل خیاطتھا بنجاح وجھد أقل خصائصھا

 
 : الباترون ـ استخراج المودیل من 6
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أن یكون إال خطوة أولى للوصول  إن الباترون األساسي الذي یقع إعداده في بدایة تفصیل الثوب ال یعدو
على الباترون األساسي إلبراز القصات ، أو  ل إذ أن كل مودیل یحتاج معھ إدخال تعدیلإلى المودی

 .األساسي تصریف البنسات من الباترون
  من الباترون األساسي وجئت لكم ببعض المودیالت مع صور قد تساعدكم في فھم المودیل واستخراجھ

 
 : األقمشة القطنیة •

 
 . ب انكماشھا بعد ذلكیمكن نقعھا وكیھا قبل التفصیل لتجن

 
 أما األقمشة الصوفیة فیوضع علیھا قطعة قماش خفیفة •

 تكوى إلى أن تجف بذلك نضمن حصولنا على قماش مبللة بالماء ثم
 . معتدل النسیج ولن یتغیر شكلھ

 
 األقمشة المطاطة مثل الجرسیھ •

 
 الیسرىنتیجة جیدة إال إذا وضعت الید  فعند حیاكتھا بالماكینة لن نحصل على

 وذلك لموازنة شد القماش فنحصل على القماش من خلف اإلبرة واألخرى أمامھا
 . خاصة بالجرسیھ على النتیجة المطلوبة ، كما أنھ توجد إبر خیاطة

 
 :األقمشة المصنوعة من النایلون •

 
 إعدادھا للقص ألنھا ال تكوى بمكواة ساخنة ولكن یمكن ضبط تحتاج إلى عنایة في
 ناحیة خیاطتھا بالماكینة فال بد أن نستعمل لھا إبرة ماكینة رفیعة نسیجھا بالید أما من
 ومعاملة قماش النایلون. من النایلون ونوسع غرزة الماكینة جدًا  وأن یكون الخیط

 . الجرسیھ على المكینة حتى یأخذ شكلھ الطبیعي في النھایة بنفس معاملة قماش
 

 لمالبسالقطیفة في ا والستعمال •
 

 ال بد عند القص من مراعاة اتجاة خطوط النسیج
 القالب في اتجاه مضاد یجعل الثوب في النھایة غامقًا من ناحیة وفاتحًا من ألن وضع

 األخرى وكذلك في حاالت األقمشة ذات الوبرة بصفة عامة الناحیة
 : الكبیرة األقمشة ذات النقوش

  القصات التي تشوه الرسوم تصمیم البسیط وابتعدي عنعند تنفیذ فستان بھ زھور كبیرة اختاري ال
 :األقمشه

 
خيوط عرضية لتكون النسيج وتسمى باأللياف ومن  تتكون األقمشة من خيوط طولية تتقاطع مع

 : الياف تؤخذ من مصدر طبيعي مثل هنا تنقسم األقمشة حسب مصدرها الى
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 ( التيل( ـ الصوف الكتان  القطن ـ الحرير الطبيعي

 
 : اف تؤخذ من مصدر صناعي مثلألي

 
 األكريلك ـ الداكرون ـ النايلون الرايون ـ

 
 وألياف نصف صناعية او مخلوطة مثل التترون وهناك الياف صناعية خالصة مثل البوليستر

 
بعضها طبيعي وبعضها صناعي  توجد في األسواق أقمشة متعددة: األسماء التجارية لألقمشة

  وتباع تحت اسماء مختلفة
 

 : المجموعة األولى

 ( جورجيت( ـ ساتان ـ كريب  قطن ـ حرير طبيعي ـ فوال او ويل ـ كتان

 إحتكاكها بالجسم وتشربها للعرق جميعا تشترك في صفات واحدة وتميز بالنعومة وسهولة
 

 
 

 ترجال ـ داكرون تريفيرا ـ شيفون: الثانيةالمجموعة 

 تنتسب الى فئة األلياف الصناعية الخالصة وتسمى تجارياً بأقمشة البوليستر وتجمعها جميعها

 األلوان صفات واحدة كالمتانة ومقاومة التجعد والكرمشة واالنكماش كذلك تتميز بالمعان وتعدد

 : المجموعة الثالثة
 

 ـ قطن ـ مخمل ـ اكريلك ـ نايلون صوف
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 االحتفاظ بالحرارة بعضها طبيعي وبعضها صناعي وتربطها صفة واحدة هي
 

  
  

  
 : استعمال المكواة أثناء الخیاطة ـ

 : لتي ال یستغنى عنھا في التفصیل والتي تتمثل فيإلى األدوات ا إضافة
 

 
 

 - . وغیر مثّلم  مقّص حاّد- ). الكّراجة( دوالب العالم-.  دبابیس- ). المتر او المازورة(شریط القیاس  -
مسطرة االنحناء  - .  شریط الصق خاص بالتفصیل-. سنتم من البالستك الشّفاف 60مسطرة طولھا 

 ورق أبیض -. قلم رصاص - . الجاذب المغناطیسي-. ضابط الطول - ( french curve) الفرنسي
 .كربون ـ ورق.  طبشور لرسم الباترون على القماش- . للتفصیل

تسھیل عملیة الخیاطة  ي ال استغناء عنھا فينحتاج أیضا في كل مراحل الخیاطة إلى المكواة والت
  .والتاكد من سالمة التفصیل ورص الطیات
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  : بعض النصائح التي تعینك في الكي وفي حل مشاكلھ وإلیك

 . والرایون یكون كّیھ بشكل أفضل إذا ما كان على القفا قماش القطن والكتان والحریر -
فتطوى القطع على بعضھا البعض بعد . وھي بعُد رطبة یجب أن تكوى  جمیع المنسوجات الطبیعیة -

  . وتترك جانبًا حتى تخترق الرطوبة جمیع أطراف القماش نثر بعض الماء علیھا
  . قطعة قماش رطبة على سطحھ أثناء الكي قماش الصوف ُیكوى بوضع -

لمبلل ویكبس تحت الطّیة وفوقھا قطعتان من القماش ا إلزالة طّیة أو تجعید من القماش توضع -
  . بالمكواة فوقھا

  . الماء من خرقة الكي المبّللة ُتلف الخرقة في خرقة جافة وتعصر فتخف الرطوبة منھا لتخفیف -
الكي ثم تكوى  تكوى الطیات بوضع وجھ الثنیة األولى على لوحة الكي وتدبس الثانیة فوق طاولة -

الكي وتدبس الثانیة وتكوى  ثانیة على لوحةالحافة بقطعة قماش رطبة بعد ذلك یوضع وجھ الثنیة ال
  . وھكذا حتى تنتھي الطیات... بخرقة رطبة 

  . الوجھ الداخلي للتنورة إلى الخارج وتكوى الطیات التي على القفا بالطریقة نفسھا یقلب -
وتمرر تحت فتحة  اذا لم یكن في متناول الید وسادة للكي تلف منشفة فوق لبادة صغیرة وسمیكة -

 .ذراع ویكوى قفا درزة االبط برأس المكواةال
 الكامل او المنتفخ توضع اللبادة داخل الكم وتمسك اللبادة بشكل مستو براحة الید وفي حالة الكم -

 .الیسرى ویكوى الكم من فتحتھ باتجاه الطیات أو الزم في أعلى الكم
خل االبیض في كوبي ماء ثم الثوب أو القطعة بعد الكي توضع ملعقتا طعام من ال اذا لمع وجھ -

 .الفرشاة النظیفة في محلول الخل ویفرشى الثوب بالمحلول تغمس
یكوى القماش بخرقة مبّللة مرتین ثم تبّلل فرشاة أسنان وتفرشى الدرزة  للتخلص من عالمة الثنیة -

 .جیدًا ثم تكوى بخرقة مبّللة مرة أخرى أو الثنیة
الملتصق بھا ینثر قلیل من الملح بین ورقتي مشمع  اعيلتنظیف المكواة من بقع القماش الصن -
 .الحارة حتى تنظف تمامًا أو یستعمل منظف جاھز لذلك ثم یكوى الورق بالمكواة) ورق زبدة(

  : المخمل إعادة الرونق الى الثوب
أو . م في الحّمام وقت االستحما إذا كان الثوب مجعدًا یعّرض للبخار بتعلیقھ على تعلیقة مبطنة جیدًا -

  . فوق بخار المكواة یمسك بالمكواة الحارة رأسًا على عقب وتمرر التجاعید
  : إعادة الرونق للثیاب المجعدة

  . الذي أضاع شكلھ أو أصبح مھلھًال لكثرة االستعمال بمحلول النشاء والماء ینقع القماش القطني -
  .  المزیج على النار حتى یغليملعقة طعام كبیرة من النشاء في لیتر من الماء ویحرك توضع -

تجف تكوى بمكواة  وقبل أن. یضاف إلیھ لیتر ثان من الماء وتبلل القطعة جیدًا بالمحلول وتعصر  -
  . حارة على القفا

  : إعادة الرونق الى الثیاب الصوفیة
 ركةأصبحت الثیاب الصوفیة لّماعة توضع خرقة مبّللة على قفا القماش ویكبس بالمكواة بح إذا -

  . مستقیمة من فوق الى تحت بخفة ودون الضغط على القماش حتى ال تظھر خطوط الكي
 .لكثرة الجلوس  تنتفخ التنورة من الخلف في مكان القعدة-:إعادة الرونق الى التنورة المنتفخة

 . الكي إلزالة االنتفاخ تقلب التنورة من الداخل الى الخارج وتلبس طاولة -
إبقاء معظم ثقل المكواة  مع(بة فوق مكان االنتفاخ في التنورة ویكبس بالمكواة تبسط الخرقة الرط -

 .المكان المنتفخ في الیدمن أعلى إلى أسفل بخفة فوق الخرقة المبّللة أي فوق
باستعمال كامل ثقل المكواة  ھذه الطریقة تجعل القماش ینكمش وعندما ینكمش یكبس بشكل عادي -

  .فلبحركة من األعلى إلى األس
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  :طریقة أخذ المقاسات 
  

  

 
 
العناصر في انجاح عملیة التفصیل والخیاطة  أخذ المقاسات من أھم الخطوات وعنصر من أھم

  : واألدوات الالزمة ألخذ المقاسات ھي
 

  .  في تحدید وضبط المقاساتـ شریط قیاس ویستخدم1
 

مقاس المالبس الجاھزة . القماش ویستخدم كحزام رفیع لتحدید مكان الخصر  ـ شریط رفیع من 2
  : (( وخارجیة داخلیة(( 

 : األساسیة الالزمة لمعرفة مقاس المالبس الجاھزة

 
 شریط القیاس ھو المحیط الدائري للجسم عند منطقة الصدر ، ویؤخذ بتمریر: الصدر  ـ محیط 1
 2 . عظمتي اللوح ثم تحت اإلبط ثم فوق أعلى نقطة في الصدر مع عدم شد الشریط أو ارخائھ فوق

 
شریط القیاس  ھو المحیط الدائري حول الخصر ، ویؤخذ بتمریر) : الوسط ( ـ محیط الخصر 

 3. مضبوطًا حول أدق جزء في الخصر 
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دائري الذي یحیط باألرداف ، ویؤخذ بتمریر شریط ھو المحیط ال : ( أكبر حجم( ـ محیط األرداف 
 4. منطقتي األرداف والبطن  القیاس حول الجسم عند

 
للرقبة من الخلف إلى الخصر ، ویستحسن استخدام  ھو المسافة بین الفقرة السفلیة: ـ طول الظھر 

 . رفیع حول الوسط لتحدید مكانھ شریط من القماش رفیع على ھیئة حزام
 

المراد تفصیلھا ، ویؤخذ بوضع شریط القیاس من الفقرة  ھو الطول الكلي للقطعة: الكلي ـ الطول  5
 . ویثبت علیھ ثم یمد باقي الشریط إلى الطول المطلوب السفلیة للرقبة ویمد إلى الخصر

 
بدایة نقطة التقاء الصدر بالكتف من األمام إلى الخصر مارًا بأعلى  یؤخذ من: ـ طول الصدر  6

  .  الصدرمنطقة في
 

ویؤخذ على الجنب و  ـ طول الجنب ھو المسافة التي تبدأ من محیط الخصر حتى محیط األرداف ، 7
 :  سم في المتوسط المقاسات المساعدة20 : 18عادًة یتراوح بین 

 
  . ھو المسافة بین نقطتي اتصال الذراعین بالجسم من الخلف: ـ عرض الظھر  1

 
 3 . بین نقطتي اتصال الذراعین بالجسم من األمامھو المسافة : ـ عرض الصدر  2

 
عظام الكتف واتصالھ  عبارة عن المسافة بین نقطة التقاء الرقبة بالكتف حتى نھایة: ـ طول الكتف 

 . بالذراع
 

جدول ) أي عند اتصال الرقبة بالجسم ( الرقبة  ھو المحیط الدائري لقاعدة: ـ محیط الرقبة  4
  لمیًاالمقاسات المعترف بھ عا

3/11/2008 8:19:45 PM 

Page 28 of 46 



 

 

3/11/2008 8:19:45 PM 

Page 29 of 46 



 

  
  
  

3/11/2008 8:19:45 PM 

Page 30 of 46 



 
جھیز الباترون وإعداد ت  كیفیة وضع الباترون على القماش بعد االنتھاء من وتفصیل القماش

  القماش للتفصیل تأتي الخطوة التالیة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  . وضع الباترون على القماش توضح طریقة
 

  خطوات العمل
  

العالمات من  یفرد القماش على الطاولة مثنیًا بحیث یكون وجھ القماش للداخل لكي یسھل وضع 1 :
 . على ظھر القماش بسھولة

 
العرض المطلوب ثم یقاس البعد من طرف الحاشیة الى   عند الثني حسبـ یضبط نسیج القماش 2

یكون النسیج مستقیمًا وحینئذ یدبس طرف الحاشیة وكذلك  مكان الحاشیة األخرى وبذلك نضمن أن
  . أحرف القماش العرضیة

 
 أو بالعرض مع ـ یوضع الباترون على القماش ویثبت بالدبابیس مع مالحظة وضع الدبوس مائًال 3

 . عدم رفع القماش من على الطاولة أثناء التدبیس
 

عالمات الباترون التي تدل على الحواف التي ینبغي وضعھا على قماش مثني وفي  ـ یراعى 4
 التي بھا عالمات توضع على الخط الطولي للنسیج یستعمل شریط القیاس للتأكد من أن األجزاء

 المسافةنھایتي العالمة تبعدان عن حاشیة النسیج بنفس 
 

 سم عند 2 سم حول فتحة الرقبة ، 1أجزاء الباترون للخیاطة بحیث یترك  ـ تترك مسافات حول 5
سم ثم ترسم عالمات 5سم للجنب ویترك للذیل 3سم عند خط الكتف واإلبط ،  3،  خط الكتف واإلبط

 . للقص علیھا
 

حتى ال یتحرك  د الیسرىـ القص یجعل الباترون والقماش مسطحین على المنضدة باستعمال الی 6
یقفل تمامًا أثناء القص إال  القماش بینما الید الیمنى تقوم بعملیة القص ، وعند استعمال المقص ال

وعند قص األجزاء . أسفل القماش  إذا كان سنقص الزوایا ویجب أن یكون طرف المقص الرفیع
. ل الطاولة الخاصة بالتفصیل بل تترك حو البعیدة یجب أال ُیجذب القماش ناحیة القائمة بالمقص

ویكون الجزء الخلفي ..مودیل الفستان إذا كانت أمامیة  یراعى عند وضع الباترون عل القماش فتحة
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أما إذا كانت الفتحة خلفیة فیوضع الجزء الجزء .. الحاشیة  على القماش المثني ولیس من جھة
إذا كان القماش . على الحاشیة من القماش ویوضع الجزء الخلفي  األمامي على الجزء المثني
أما إذا كان العرض أقل فیعمل وصل في الكم بخیاطة . المودیل عادیًا  عریضا یصبح وضع ھذا

 . من الكلف المناسبة للفستان ویوضع علیھا حلیة
   

  

  اضائات مھمة

تتجمع التي  قبل البدء بالدرز تنظف الماكینة دوریا من الغبار ومن الوبر والخیوط والفضالت
  . عند الخیاطة

  . بمّده خلف أسطوانات شد الخیط یجب التأكد من حسن تمریر الخیط وعدم ارتكاب أي خطأ
   وضعھ في مكانھ الصحیح داخل قالبھ یجب التأكد من حسن لف الخیط على المكوك وكذلك من

 
  . الصحیح یجب التحقق من وضع اإلبرة الصحیح واتجاھھا

  . طول القطبة  بحسب الدرزة المطلوبة لنوع القماش وذلك بضبطیجب تعدیل قطبة الماكینة
ألن القطبة القصیرة تشق  یتطلب القماش المشمع أو البالستیك أو القماش السمیك قطبة طویلة

  . ھذا القماش
  . تستعمل القطبة القصیرة للقماش الرقیق

تقّطع الخیط  لقماش وعدملیكن خط الدرز موازیًا لحیاكة النسیج وھذا یساعد على عدم تمدد ا
  . أثناء الدرز

  المحاكأساسي بالنسبة للقماش  یجب التنبھ إلى أن اتجاه الدرز باتجاه الحیاكة أمر
  ).جرسیھ(

   
 

بالید الیسرى ) خیط المكوك وخیط اإلبرة ( الدرز  عند البدء بالدرز یجب أن یمسك بخیطْي
  . ویبعدا قلیًال خلف اإلبرة

  . قبل إنزال الدعسة) الجرسیھ ( اش المحاك تغرز اإلبرة في القم
  . الخیطین عند المباشرة بالدرزة لسحب القماش المدروز معھما ُیمسك بھذین
یوضع القماش تحت قاعدة المكبس ومعظمھ إلى الیسار أما عندما تدرز  عند البدء بالدرز

  . قاعدة المكبسوالحواشي الخارجیة یوضع معظم القماش على یمین  ( األحزمة( الزنانیر 
  . الثوب كي تدرز باتجاه نسیج القماش وھذا یحفظ النسیج من التمدد ترتب أجزاء

  . ُیبدأ بدرز الجزء الواسع من الثوب أو التنورة أو أیة قطعة إلى الجزء الضّیق وعلى العموم
  . خط الكتف بوجھ خاص یدرز من قاعدة الرقبة إلى رأس الكتف

والیاقة وكل الزوائد وقطع الثوب مسطحة أي قبل وصل )  السوستة (والسّحاب  تدرز الجیوب
  . جوانب الثوب

الدائرة أو الحلقة و  عند درز تكویرة الكم أو ساق البنطلون أو أیة دائرة یبدأ بالدرز من داخل
یدرز إلى الخلف عدة درزات  یثبت الدرز في البدایة و في النھایة بتكرار آخر ثالث درزات أي

  . البنسات أو الطیات في ظھر القماش ُتعقد خیطان درز. ألمام حتى نھایة الدرزة ثم إلى ا
  . الخیطان في طبقات الحاشیة ُتلضم خیوط الدرز الزائدة في اإلبرة وتخفى
تتعرض للضغط بدرز حاشیة قماش رقیقة  یقوى درز الكتف و حفرة الیاقة و حفرة الكم التي

   .الداخل ز االساسى مناو حاشیة بییھ جاھزة تحت خط الدر
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  : درزة التثبیت
  .على حافة خصر التنورة ھي خط الدرزة على حافة حفرة الكم أو حفرة الیاقة أو

  .قیاس الثوب وخیاطتھ ھذا الدرز یحافظ على شكل الحافة ویمنعھ من التمدد قبل
 الدرزة قبل أن تحتاج إلى ھذه تدرز درزة التثبیت مباشرة بعد تفصیل الثوب في األمكنة التي

  .علیھ تدبس القطع و تسرج كي ال یتمدد القماش أثناء العمل
 

 حل المشاكل البسیطة لدرز الماكینة
 
 

  . القطب حجمھا غیر متناسق: المشكلة 
  . إذا تجّمع القماش أو تجعد أكثر من الالزم: السبب 

ینة تارة بقوة وأخرى غیر متناسق أي إذا كان الضغط على دعسة الماك إذا كان درز الماكینة
  . بخفة

  . كانت ھناك خیوط أو غبار بین أسنان الدّفاش إذا
 . تستبدل اإلبرة أو تنظف: الحل 

 
  . القطب تقفز على الخط أو تخطئھ: المشكلة 

  . غیر مالئمة لماكینة الخیاطة إذا كانت اإلبرة: السبب 
  . إذا كان رأس اإلبرة غیر حاد مثًال أو ملویا

  . االتجاه الصحیح لیس في) ثقبھا ( انت اإلبرة غیر مثبتة في المكان المحدد لھا وعینھا إذا ك
 .تستبدل اإلبرة بأخرى جدیدة: الحل

  
 

  . بین القطب التشابك: المشكلة 
  . وجود خیوط أو غبار حول المكوك: السبب 
  . العلوي أو السفلي وسوء ضبط الضغط على الخیط سوء تعبئة الخیط

 . اإلبرة بشكل صحیح ینظف ما حول المكوك وتعبأ: الحل 
 

  . الخیطان تتجمع على ظھر القماش: المشكلة 
  . طریقة تعبئة اإلبرة بالخیط لیست صحیحة : السبب

 . األسطوانات الضاغطة یعبأ الخیط مرة أخرى ویمرر بین: الحل 
 

  . یتجمع الخیط على وجھ القماش: المشكلة 
  . یر مستقر في مكانھخیط المكوك غ : السبب

 . یخفف ضاغط الخیط: الحل 
 

  . تعّقد الخیطان فوق القماش وانجذاب القماش المدرز داخل ثقب فتحة المكوك : المشكلة
 لتحریر الخیوط والقماش یدفع الدوالب بالید إلى الوراء و إلى األمام عدة مرات حتى :الحل

 . طتتخلص اإلبرة من القماش ثم یسحب ما علق من خیو
 

  . خیوط المكوك من ثقب صفحة اإلبرة اإلبرة ال تلتقط: المشكلة 
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اإلبرة بالخیط كي تغرزاالبرة داخل ثقب الصفیحة  یدّور دوالب الماكینة بالید بعد تعبئة: الحل 
 .المكوك إلى الخارج لتسحب خیوط المكوك ثم یسحب خیط

  . الخیط یضعف أثناء الدرز وینسل ویتقطع: المشكلة 
  . اإلبرة دقیقة كثیرًا بالنسبة إلى الخیط : بالسب

 . حیث حجمھا وشكلھا مع سماكة الخیط ونوع القماش یجب اختیار إبرة تتناسب من: الحل 
 

  . والدرزة غیر متناسقة القماش یتأذى: المشكلة 
  . اإلبرة سمیكة: السبب 

 . خیط ونوع القماشتتناسب من حیث حجمھا وشكلھا مع سماكة ال یجب اختیار إبرة: الحل 
 

  . الخیط یتقطع. تسحب أثناء الدرز خیوطًا من نسیج القماش  اإلبرة: المشكلة 
 . خشن رأس اإلبرة: السبب 

 . تستبدل اإلبرة بأخرى ملساء نظیفة جدیدة: الحل 
   

  
  
   

  : زخارف أطراف الثوب و طریقة تركیبھا
 

  )شریط الورب(البییھ 
 

 .والغیر جاھز الجاھز:أنواعھ 
  :البییھ الجاھز

 
یستخدم لتزیین الثوب أو السترة ومنھ ما  وھو متنوع األشكال واألحجام والملمس منھ ما

 .یستعمل لتھذیب الحاشیة
 : ویقص من قماش موروب وذلك كما یلي: الجاھز الیبیھ غیر

وحافتان منھ مع بعضھما البعض حتى یصبح القماش  یطوى القماش بحیث تتطابق زاویتان
 .ل مثلثعلى شك

 .متساویة فوق قاعدة المثلث أي ثنیة القماش ترسم خطوط مستقیمة
 .مع األخرى بحسب الطول المطلوب للیبیھ تقص أشرطة البییھ وتوصل الواحدة منھا

 .منھ الوجھ اآلخر یوصل الشریط مع اآلخر بحیث یقابل الوجھ
 .اإلضافیة تّسرج الوصلة وتدرز ثم تبسط الحاشیة بالمكواة وتقص رؤوس القماش

  .یدبس شریط البییھ إلى حافة الثوب كل وجھ مقابل اآلخر
تعمل فتحة في البییة مساویة لعرض الخیاطة وعندما یقلب البییھ تماما تلتقي  عند الزاویة

  . عند الزاویة وبذلك تبقى الزاویة حادة الحافات
  .یثبت البییھ بقطبة لقطة مخفیة

إلى ظھر القماش  یة لیعطي الزاویة الراحة عندما یقلب الیبیھأحیانا یثنى شریط البیھ عند الزاو
  .ویثبت

تدبیسھ حتى ال ینكمش طرف  یرخى الیبیھ الجاھز أو غیر الجاھز فوق طرف القماش أثناء
  .القماش عند تثبیت البییھ
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  .وتدبس على القماش بحیث یتقابل الوجھان بدءا من طرف الحاشیة تفتح ثنیة البییھ الجاھز
  :العریض إلضافة الطول إلى الثوب أو لتزیینھ بلون آخر كما یلي دم البییھیستخ

على طرف ذیل الثوب بشكل یتكامل فیھ الوجھان منھ ابتداء من وصلة  یدبس طرف البییھ
  .البییھ اآلخر إلى وصلة الثوب أي نقطة بدایة طرف البییھ الثوب حتى یصل طرف

  .  خیاطة الوصل بالمكواةدرزھما ثم تبسط یوصل طرفا البییھ ویتم
  .إلى نصفین ویدبس فوق خیط درز البییھ ثم یسرج یقلب البییھ إلى قفا الثوب ویطوى البییھ

  .یثبت البییھ بقطبة لقطة
 .تستخدم شرائط البییھ أحیانا بدل الكالون أو البریم أو لولب العروة

 : الكالون
خارجیة  و السترة أو لصنع عراويلتزیین أطراف الثوب أ) بریم جاھز(یستخدم الكالون 

 .للثیاب ذات القماش الرقیق
 
 

 
 
 

 :منھا یوجد الكثیر من أنواع الشرائط
 
 

  :شریط االكسترافور
ال تنسل خیوط النسیج ویستخدم أیضا في كمر  خدم ھذا الشریط لتصفیة حاشیة الثوب حتىیست

 .وأشكال متعددة ونجده في ألوان)الجونلة(التنورة )حزام(
 : الشریط الصوفي
الزند أو الیاقة المھترئة ونجده كذلك في  وھو شریط من الصوف المحاك ویستخدم الستبدال

 .ألوان وأشكال متعددة
 :فلكروال شریط

 .وھو مؤلف من شریطیین من النسیج الالصق لیلتصق بعضھما ببعض
 .للحفاظ على التئام القماش أو التئام كنار السترة أو التئام طرفي الحزام ویستخدم

 .یباع بالمتر ولونھ عادة أما ابیض أو اسود وھو
 :الشریط المرصوص

میك علیھ حبوب من مبسطة من الرصاص أو شریط من الخیط الس ھو شریط فیھ حبوب
الثوب الفضفاض لحفظھ متھدال إلى أسفل حتى ال یطیر في  ویستخدم داخل ذیل. الرصاص

 .الھواء
 :الكروكران شریط

حزام السروال ویباع  ھو شریط من القماش المضلّع القاسي ویستعمل بطانة لحزام التنورة أو
 .بعدة ألوان وأحجام

 
 :(اللستیك(المطاط أو المغیط 

  أنواع من المطاط منھ المبسط ومنھ المبروم ومنھ الدقیق ومنھ العریض ویباع بعدةعدة ھناك
  . ألوان وأشكال
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  قواعد الخیاطة بالید
یعمل بالید ومنھا ما یعمل بماكینة  تتنوع قطب الخیاطة وتتكیف مع جمیع االستعماالت فمنھا ما

 .الخیاطة
ب غیر مرئیة تستخدم لرّدات الثوب التسریج وقط قطب التجمیع وقطب:من القطب الیدویة 

 .وثنیات وغیرھا من القطب
 .بالخیاطة یجب عقد طرف الخیط قبل البدء

 
 : ( تسریجة- سراجة ) ( قطبة العالم)

ویستخدم . قطبة العالم لنقل الخطوط نفسھا ومطابقتھا من قطعة قماش إلى أخرى تستخدم
  .األحیانالعالم بدال من الطبشور أو ورق الكربون في بعض  خیط

  .طویال وال یعقد طرفھ عند البدء بالخیاطة یجب أن یكون الخیط
العالم المقرر وتعمل قطبتان متوسطتا الحجم في  تغرز اإلبرة خالل طبقتي القماش وعلى

  .طبقتي القماش
  .واألخرى حلقة من الخیط مساحتھا سنتم على وجھ القماش تترك بین القطبة

عالم وفي طبقتي القماش ثم تترك حلقة فوق القماش وھكذا حتى ال تعمل قطبتان أخریان على
  .نقلھ ینتھي العالم المقرر

  .الخیوط تبعد قطعتا القماش بخّفة عن بعضھما البعض بقدر ما تتیحھ مساحة حلقات
  .القماش تقص الخیوط في الوسط بمقص لتبقى القطب ثابتة على كل قطعة من قطع

 :جقطبة التجمیع أو قطبة التسری
  . القماش كقطبھ مؤقتة قطبة التسریج تستخدم لجمع قطعتین من

یمرر الخیط بالقماش و تعمل  . یجب تثبیت أول الخیط و أخره بالقماش باستثناء خیط القماش
  . قطبة خلفیة لتثبیت الخیط قبل البدء بالقطبة المختارة

  عند االنتھاء یثبت الخیط بقطبین خلفیتین
 
 

 
 :قطبة اللفقة

  .الحاشیة وتھذیبھا تستخدم لجمع طرفي
األمام ویجب أن تكون القطب  تغرز اإلبرة عمودیا من خلف القماش داخل حافة القماش إلى

  .متقاربة
 : قطبة الدرزة الیدویة

  : قطعتي قماش كما یلي تستخدم لجمع
طبقات القماش ثم تغرز من تحت  تغرز اإلبرة عند نقطة خروج خیط القطبة السابقة في كل
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  .طبقات القماش
القطبة السابقة مساحة توازي مساحتھا وبذلك تكون  إلى األعلى على نفس الخط وبعیدا عن

 .الخط  نفسالقطب كلھا متساویة وعلى
 

  
 

 : قطبة اللقطة
الیاقة أو  تستخدم لتثبیت ثنیة الحافات على القماش نفسھ مثل ذیل الثوب أو التنورة أو كنار

  . لكمثنیة ا
األخرى وتسحب من یسار  تغرز اإلبرة بخفة في القماش كي ال یظھر الخیط على الجھة

  .القماش
  .وتسّرج الثنیة یطوى طرف الذیل إلى الداخل حسب الثنیة المطلوبة

  .الیسار یّثبت خیط اللقطة في قماش الرّدة وتغرز اإلبرة من الیمین إلى
خیطان من  ب ثم تغرز اإلبرة إلى الیسار ویؤخذیؤخذ خیطان أو خیط واحد من قماش الثو

 .قماش الثنیة
 حتى یثّبت الخیط وھكذا تغرز اإلبرة مرة في قماش الثوب ومرة أخرى في الثنیة

 
 
 

 
 

 المخفیة اللقطة
 
 

 )الزیكزاك(قطبة لقطة التعرج
  .طریقة خیاطتھا الراحة للثنیة السمیكة تستعمل للقماش السمیك وتعطي
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 كیفیة عمل العروه
 

الخیاطة باتجاه الشخص الذي یحیكھا  یبدأ فیھا من الیمین إلى الیسار ویكون اتجاه اإلبرة أثناء
  .فتكون حافة القماش في الوجھة المقابلة

  .الخیط عند حافة شق العروة یثبت
عمق القماش داخل حلقة الخیط وب تغرز اإلبرة من خلف حافة الفتحة ثم تسحب من أمام

  .ملیمترات3
  .علیھا عقدة یشد الخیط باتجاه حافة العروة لیكّون

یجب أن تكون القطب متالصقة بعضھا اثر بعض وفي العمق نفسھ 
  .القماش من

 
 
 

 لعمل عراوي مخطط
 

  العروات المعمولة یدویا
 
 

3/11/2008 8:19:52 PM 

Page 38 of 46 



 
 

 االزرار وادوات االقفال
 
تبرز علیھ ، ویمكن أن یكون لھا دور تزیني  اختاري ھذه األدوات بحیث تناسب مع الثوب أو

 . وعملي في آن واحد
 
 

   
 

 تختلفولألزرار أشكال كثیرة ومتعددة 
 الخ ......لون ، جلباب ، بدلة كاملة ، ، بنط قمیص( تبعا لنوع الزى 

 الخ.... على األساور ، فى المرد ، فى خلف اللیاقة ، للجیب ( التركیب  تبعا لمكان
 الزر مخفى أم ظاھر ھل مكان

 
 ( سبق بیانھا( تبعا للنسیج و المتانة و الخامة 

 
  الخ .... أطفال ، شبابى ، بناتى( تبعا للسن 

 
  سعره تبعا لفخامة الزى و
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 فى عالم صناعة األزیاء ولھذا تنوعت صناعة األزرار و أصبحت عالم أساسى ومستقل
  و تنوعت أشكالھا و خاماتھا

 الخ...طبعا للنساء فقط ــ فضة ــ نحاس ــ ألومنیوم ــ سبائك التصدأ ذھب ــ( فمنھا المعدنى 
 
 

 
 

  
  

 ومنھا المصنوع من البالستیك واللدائن ومنھا المصنوع من الخشب
 واسع یحتاج لموضوعات خاصة بھ وھى كما قلنا مجال
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 : سریعة فوائد
 

 .ــ من االفضل االحتفاظ بتشكیلة متنوعة من االزرار
 . خیاطة االزرار بخیط متین وبلون مناسب للون القماش والزر ــ یقتضي

 .بغرز دبوس عبر العروة الى الّردة المقابلة حیث سیثبت الزر ــ یعلم مكان وضع الزر
 حیث تمرر االبرة داخل ثقوب الزر نزوال العالم ثم یسحب الدبوس ــ تعمل قطبتان خلف

 .مرات ومرورا بالقماش عدة
 القماش ــ بعد تثبیت الزر یلف الخیط حول ساق الزر ویثبت الخیط على قفا

 
 المثیلة نفس المعلومات السابقة تنطبق فى الغالب على االكسسوارات: مالحظة 
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  :::الكبش:::
 
 

 
 

 .بتشكیلة من الكبش المتعددة االلوان واالحجام یحتفظ
 

  وبحزام التنورة او السروال وھي ذات بكلة یوجد كبش ابزیم خاصة باالحزمة
 . القوس المعدني والبكلة التي یعلق بھا القوس متانتھا وھي مؤلفة منمنبسطة وتمتاز ب
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 الرقیقة الصغیرة تستخدم في القماش الرقیق الكبشة
 
 

  
 

 )زر الكبس(الكبسون 
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 .المعدني یمتاز بمتانتھ ولھ ألوان متعددة الكبسون
 
 
 

 
 : الكبسون من حیث التركیب الى ویمكن تقسیم

 
 الكبسونة تتكونة من قطعتین كبسون یتم تركیبھ باإلبرة والخیط و فیھ
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  كبسون یتم تركیبھ بالكبس عن طریق مكبس خاص لذلك وفیھ الكبسونة

 قطع تتكون من أربع
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 : الخیط
 

 
 

 تصنیف الخیط بواسطة ما یعرف بالنمرة وھى التى تحدد متانة وسمك الخیط وعدد یتم
 الجدالت

  كما یصنف أیضا طبقا للخامة والتى تتحدد طبقا لنوع القماش
  وطبیعة االستخدام ھل ھو للخیاطة المیكانیكیة أم الیدویة ، المستخدم

أم للسراجة ــ للعراوى ) الكوروشیھ ( ألشغال االبرة  للخیاطة العادیة أم
  الخ.....ــ للسرفلة 

 ھى أشكال الخیوط المیتخدمة غالبا فى الحیاكة وھذه
 
 المصنوع من األلیاف الطبیعیة والخیط مثلھ مثل األقمشھ فمنھ

  نھ المصنوع من األلیاف الصناعیةوم
  

 
 السحاب او السوستھ

 
 

  االقمشة منھا ما ھو مصنوع من البالستك ــ توجد سحابات تناسب كل انواع
  ومنھا المصنوع من المعدن

 . القابل للفصل وھو الخاص بالسترات ومنھا
 السحابات منفصلة ومنھا الذى یباع باألمتار وتستطیع شراء

 وفر مجموعة من السحابات المتنوعة الطول واللونالمفضل ت -
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